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 تاهّمألاَو ءابآلاو نيِمْلَعُملا ىلإ

 زّرعي دْرَّسلا اذه .تاياكحلا دْرَس ىلإ اوعمتسي نأ لافطألا ٌبحي

 امو موسرلاو روصلا .سردلا ةعاق يف اهنوّقلتي يتلا ةيبرعلا ةغللا
 تادرفملا مهف ىلع لافطألا دعاست ةرّيعم تاكرح نم كنع ردصي

 اهنومّلعتي يتلا ةّيبرعلا ةغللا َنْوَريس لافطألا .اهسفن ةياكحلا مهفو
 نوعمتسي يتلا تاياكحلا لالخ نم «تدادزا دق سردلا ةعاق يف
 :ةلامجو ةيويح «ءاهيلإ

 يفو ةياكحلا ةءارقب ءدبلا لبق «لواح تاياكحلا هذه نم ّلك يف

 .ةيلاتلا تاحارتقالا نم ددع نم ةدافإلا «ةءارقلا دعبو اهتءارق ءانثأ

 ةيلمعب موقت كنوبقاري ذإ ةءارقلا تاراهم نم ديدعلا لافطألا مّلعتيس

 .قّوشم حيحص وحن ىلع ةءارقلا

 ارا اهيف ديعت ةّرم لك يف .اًرارم لافطألل ةياكحلا رق

 ةلسأ ناار ةررسلا نعش ةسنو ةةقلطشم ةحفس دمع كلوت

 ةياكحلا ةءارق لبق

 .لافطألل اهأرقت نأ لبق ةياكحلا ةءارق ىلع بردت .٠
 ةفلتخملا تاّيصخشلا َراوذأ اهب يّدؤت ةفلتخم تاوصأ يف ف .

 .ةياكحلا يف

 يف لفطلا ناك اذإ لاثملا ليبس ىلع .ةبسانملا ةمغنلا ىلع ِثّردت »

 .ةنيزح كتوص ةمغن لعجا ءائيزح ةياكحلا
 عوضوم ريدقت ىلع لافطألا دعاستل باتكلا فالغ ُمدختسإ »

 .ةياكحلا



 نأ لافطألا نم ثلطاو .هتحت كعبصإ ْرّرم «ناونعلا أرقت ْذِإ

 نع مهلأسإ .ةياكحلا عوضوم نوكي نأ نكمي ام يف اوركفي
 .لْضَملا ةروُيَس ىلع تاعقوتلا كلت ضعب ُنّوَدو «يهتاعقوت

 ةياكحلا ةءارق ءانثأ يف

 .هرّوص لافطألا ىري ثيحب باتكلا ِكسمإ
 «ةفلتخم اًناوصأ اًمدختسم ةةياسم 3 ةقّوشم ةقيرطب ةياكحلا رقا

 ىلإ دع .لعفت امب عتمتست + كثأ لاقطألا ىري نأ ىلع ٌصرحاو ع

 2 عوضوم لوح لافطألا تاقكوت

 دعاسي روصلا لّمأت نأ فيك لافطألل ْنّيَّبو روصلا نع ْتَّدحت
 .ثادحألا مهف ىلع

 ةّيصخشلا ىلإ رش أ يتلاق» وأ «لاق» ةرابع ىلإ لصت امدنع

 0 ةفرعم ىلع لافطألا دعاستل ةّينعملا

 ةءارقلا دعب

 اهلوح ةلئسأ لافطألا لأسا مث .ةياكحلا ثادحأ ةعرسب جار

 .اهل مهمهف ىدم نم قّقحتتل
 لوح لافطألا تاعّقوت ىلإ ْدُع «ةّرم لّوأ ةياكحلا أرقت نأ دعب

 .اهتّحص ىدم ىرتل اهعوضوم
 لالخ نم ةياكحلل مهمهف نع اورّبعي نأ لافطألا نم ُبلطأ
 يف عورشم لالخ نم وأ اهنوٌدؤي ةيليثمت وأ اهنومسري موسر
 وأ مهتاعورشم نع ثيدحلل اًيفاك اًنقو ممهِطعأ .هب نوموقي
 ءيش مهتايح يف مهعم ثدح دق ناك اذإ مهلأسإ .مهموسر
 .ةياكحلا يف ثدح امل هباشم
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 ثانلبل في عملت



 هيي ةيوبحملا تاياكحلا تيب

 خلا سْوُوَع

 ٍقاَبطُم ريبلأروككلا : ةّياكيلل داتعأ

 انيؤذفاكت تتانعشبا ةبتتككم



 طيحُم يفو قَديعَبلا راحبلا َنِم ِرْحَب ٍقامْعَأ يف

 برع قا مرق تقع يراك هلا جيلا ولا

 ولا

 ُرْصَق َدّيش ٍديعَبلا ِرْحَبلا َكِلَذ ْنِم ِةَعَقُب ٍقَمْعَأ يفو

 "ايبا ةارثك ءاَعيدَب 0 1 كي داعم

 ٌتانتافلا ّتّسلا ُهُ رطل كل ف خلا سار كل عَ

 و ناراقُرَر ِناَنْيَع تانبلا ِرَعْصَأل ناكو .ّنُهّتَدَجو

 ل 1 رق ونا سرت رئاسق هل ةاجامت فيلا

 1 .ناقاس

 َنِم ُطْقْسَي ام ٍضْعَب ًداخّتا ِرْحَبلا ثاريمأ ْثَداَتْغِإ

 ىرْغّصلا َةَريمَألا ادَع ام َنِِقِئادَحِل ًةئيز ةرباعلا ِنُفّسلا

 مو قا ءارطخ رج ءارغخ راحزأ ب تدق

 َةَقيِقَر ٌةئِداه ٌةاتَق ثّئاك .عفاي ىّتَق ٍلاثمَتب الإ اهَتَقيدَح ْنّيَرُت

 .ٌليمَجو ٌطيسب َوُه امب ُحَرَْت
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 ٌرابْخَأ ىرْغّصلا َةَريمألا ُحِرْفُي ناك ام َرَثكَأ َّنَأ ىلَع

 ُبْلْطَتو ءاهِتَّدَج ىلإ ُدَدَرَتَت ثّئاكف .ِرْحَبلا قل ام ملاع

 نأو ءمهقاناويحو ْمهيفُسو ربا راب اهيلَع ص هت ْنَأ اهم

 اجشألا َرويْطَو «ِراهزَألا جير اهل َفِصت

 ةَسماخلا يف َنيحِبْضُت َنيح١ :اهل لوقت اهُنَدَجب ثّئاكو
 ٍدوعّصلاب ةداعلا يضْقَت امك ءِكَل ُحَمْسُي ٍكِرْمُع ْنِم َةَرْشَع
 (.رومألا ٍهذَه َلُك ِكسَْتِب يِبرَجمِل رْحَبلا حْطَس ىلإ

 َملْبتِل ةدِحاو ٌةَنَس ىرْبكلا ِةَريمَألا َمامَأ ُلارَي ال ناك

 ٍتخأ ّلُك َنْيَب ْلْصْفَي ّناكو .اهِرْمُع ْنِم َةَرْشَع ةّسماخلا
 ىرْغُصلا ِةّريمألا ىِلَع ّناكف .ٍرْمعلا َّنِم . ةدخأو هلق فرخ

 .ِرْحَبلا َقْوَق ام مّلاع ىلإ | َدَعْصَتِل ةلماك ِتاوّنَس تسي َرِظَْنَتْنَأ

 ُهارَت ام ّلُك اهِتاوَحأِل َفِصَت ْنَأ ىرْبُكلا ٌةَريمألا ِتَدَعَو دقو

 .ماع َدْعَي ِةَرظَْنُملا اهِتَلْحِر يف





 «يلايّثلا ٍضْحَب يف ُمَلَطَتَت ىرْغُّصلا ٌةَريمألا تناك

 ريما بع اهل لَ ةبجاش اخ ااوُآ ىرتف «ىلغأ ىلإ
 اًايخأ اهِقْوَق ْنم ٌرُمَتو .موجُنلاو ِرَمَقلا َنِي ءةيِفاَصلا ِءاقْوَّزلا

 ُبيطَيو .ناتيح ْوَأ ِنْمُس حابْشَأ اهّنَأ ْفرْحَف ٌةَديعَب ٌحابْشَ
 ٌقْؤَق ام مّلاع َناَكُس ُلوْحَت نمش ُهْنأَر ام َّنَأ َلَيََتَ ْنَأ اهَل

 + كو
 .َناَكّسلا ٍءالُؤَم ٌلباقُت ْنَأ ىَنَمَتَتو ءرْحَبلا



 حّطَس ىلإ ىرْبكلا ةَريمَألا ٍدوعُ ُدِعْوَم ءاًريخأ لح
 َنيحو .ّنِهْيَلِإ اهتَدْوَع ءِقْوَشِب ءاهّتاوَحَأ ْتَرَظَتْلاو .رْحَبلا

 ةئيدم َّنُهَل ْفِصَت ّيِحَو اهل َنْعِعَتْسي اهّلْوَح َسْسَلَج «ثدلع
 :تَلاق .يِطاَشلا َبْرُق اهنأَ 5

 ادوصقو ةلاع اتارئآو :ءءاؤضألا .كاقو كنود 0 أ # 0 0 يم ع
 ةَريمألا قع ةادزاف 1:ءانغو ىققيسوم تفي ةٌةَيِظَع

 .مّلاعلا َكِلَذ ِةَيْؤُرِل ىرّْصلا



 ْتَدِعَصف يذلا ٍةريمَألا ُرْوَد لح يلاَثلا ماعلا يف
 سنا بور َدَهْشَم ْتّقَصَوَف ثةاعو ءِرْخَبلا حْطَس ىلإ

 ٍناولأب ْتَنَوَلَت ذو ٍقتْفألا يف ٍبْحّسلا َدَهْشَمو مِئاَرلا

 بارْسَأ ٌلامَج ْتَّفَصَو َكِلَدَك .ءارئحو َةّيِجَسْفتَبو يهد

 هلا قو دادزاف .ِءاضَملا يف ٌقلَطْنَت َيِهَو رويّطلا

 .ملاعلا َكِلذِةَيْؤُرِل ىرْغّصلا



 َةَرْهَع ًةسماخلا ني ٌةئلاَثلا ُتَألا ِتَعَلَب َنيح
 ْنِم َةَعاجَّش َرَثْكَأ ثّئاكو .ِرْحَبلا حْطَس ىلإ ْتَدِعَص

 َيِكْحَتِل ثداع 5 .اًعالقو اًنويبو اًداجشأو الالت ْتأَرو

 ْنَعو ءاهّهْجَو ْتَحَمَل يتلا ِةَعِطاَسلا ٍسْمَّشلا ِنَع اهِتاوَحَأل
 َلويُذ ال ْنِكلو ٍرْخَبلا ٌسِئارَع ُحَبْسَت امك َنوحَبْسَي ٍنايْبِص



 ُتّدَحَتَت ام ْدِجَت ْمَلف ريك ُةَعِلَرلا ُثحَألا دن مَ

 ُتحألا ام .َِناَللا ٍناتيحلاو ٍةَرِحْبُملا ِنْفّسلا َرْبَع ُهْنَع

 ْتَقرعت اذ «ءاتش ِرَْبلا حْطَس ىلإ ْتَدِعَص دَقف ةَسواخلا
 ءديلّجلا ٍلابج ْنَع ُتّدَحَتَت ثّداعو ةَديدَج ءايْشَأ ىلَع

 ع

ادوَّسلا مويغلاو «ِفِصاوَعلاو
 ملأ قاضقلا كفك يلا ِء

 تملا َدْعّرلاو رَْبلا َءامَس ّقّشَي يذلا فطاخلا قَبل
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 ىلإ ةلخآلا .شقكلا ثاوقكلا قلم .:نيح دكت
 ع ته وك )سد ها 6ع سوس ماوس هم 1

 ٍةَراَحَيِل َنيِنَعْيَف ءيدّيَألا ٍتاكباشتُم اَعَم َنْدَعْصَي ءاّنايْخَأ
 2 سها

 َنوُنْظَي ُةَراَحَبلا ّناكو .ِةَقبِقّرلا ِةَبْذَعلا َنِهِتاوْصَأِب ٍنْمَّسلا
 .َّنِهْنلإ َنوتِقَتلَي الف «حيرلا بايسْلا ُتْوَص َنُمَءانِغ َّنأ

 ٍرْصَق يف ىقّبَت ٌتئاكف قئرْغُصلا ٍرْخَبلا ٌُسورَع اَمَأ

 مّلاع ىلإ ِةَلْحّرلا يف اهَرْوَد ديِدَش ِقْوَشِب نظن اهيبأ
 .ِرْحَبلا ٌقْوَق ام
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 ل .دوعوَملا ٌموَيلا ءاج «ٍليوَط ٍراظِتْلا َدْعب َدْعَي

 عقر اهون اهل عش تق اهراج ىإ ةيعشلا رثبلا وز

 ىّنَح اَّقَش ءاملا شت ْتَدِعَص ّعُن .ٍليمَجلا اهِسأَر ىلَع جالا

 ٌرخَبلاو ٌةتكاس ُحيّرلا ٍتناكو .ٍبورُغلا َدْنِع ْتَلَصَو

 ْتَعَمَتْلا ٍدَمو املا يف ىداهتت َةَريِبَك ةَئيِفَس ْثأَر .اًثداه

 يسوم كطيو .داسقلا كلف امش, اهلك اهقيياصق
 .ةئيفّسلا َكْلَت ْنِم ُباسْنَت َيِناغَأو



 ام ىرَتل ِةَئيفَّسلا َنِم ٌةَريغّصلا ِرْحَبلا ُسورَع ْتَبَرتفإ
 َلْوَح ساّثلا ّنِم اًدْشَح ْتأَرْف ءُتَعَّلَطَو َةَجْوَم ْتَبِكَر .اهيف

 .ريمألا ٍداليمي الافتخا َنوحَرْمَي ٌميِمّجلاو ءميسَو ريمأ
 ٌسورَع ُتَقاخف «ٌتاعَقْرَمُمو ةّيِران ٌمُهْسَأ ْتَقلَطْنا ٌةَأْجَنو

 ُتّداع ام َناَعْرُس اهّنِكَل .ءاملا ىف ُْتَسَطَعَو ةَريغَّصلا رْحَبلا

 .ميِسولا ريمألا ىلَع ىرخأ ةَرْظَن َيِقْلَتِل حطّسلا ىلإ



 ٌةَِصاَع ْتّبَه َنولِقَتَْي ُهُتَعامجو ُريمَألا امّتْيَبو

 ٌديتاع ٌحير ةئيفّسلا ِتَبَرَض ٌةَأْجَمو .ناكم ىلإ ٍناكَم ْنِم
 اهْنَمْطَحَف اهلغاد ىلإ ٍرْحبلا هايم ْتَعَقَدْلاو هتك

 ع



 .ةَمَطَحُملا ردشلا اياقبو ع 1

 0 نأ قرشا ل كناخخ دك ل ِنَع

 .ءاملا تحك نوتومت ءاهتدك اهنرحأ امك

 0 ملا ٍرْحَبلا ٌسورَع ْتَأَرَف هِقْرَبلاب ٌءامَّسلا ِتَعَمَل

 ةنكفنأ «قرخلا ىلع توفر ثعتلا ةكينأ دقو يملا

 و رعم هن يم داو

1/ 



 ٍنَع اًبئاغ ُلاَرَي ال ٌريمألا ناك ُحابَّصلا َعَّلَط َنيح

 ْثأآَرف ءاهلْوَح ُةَريغّصلا ٍرْحَبلا ٌسورَع ْتَرَظَن .يْعَولا
 ىلإ َريمآلا كنك . عيدَب ّيلْمَر يِطاش ْنِم ةبيرَك يع

 اهْوَح ْتَنَفلت ّمُث .ِةئفاَدلا ٍلامّرلا ىلَع ُةْنَعَصَوو يِطاَشلا

 ٍرْحَبلا نإ ثّداعو َريمألا ِتَكَرَتَق اّبيِرَق اًرْصَق ْتَأَرَف

 .بيرق ٍناكَم يف ْتَرغَتْناو

 اًدَّدَمُم َريمألا َنْيَأَرَف ءِتابّتق ٌعْضِب ٍرْضَقلا نم َجَرَح

 َداعّتْسا ام َناَعْرُس ْنِكَل .اَنيَم ّنوكي ْنَأ َنْفِحَف ءيِطاَّشلا ىلَع
 و

 .ةتفطال و ُةْنَفَعْسَأو هيناج ىلإ َنُمادخإ ْتَمَكَرف هَيْعَو ٌريمألا



 «قيمعلا ٍنْزَحلاِب ةديفصلا ٍرْحَبلا سور أ

 ْدْعَت ْملو .ُةتايع ْتَدَقْنَأ يلا ّيِح اهّنأ َفِرْعَي 2 نك ديمآلاف

 ىلإ ْتَد اعو ِءاملا يف ْثَسَطَعَف ءاهتلخر ٍةَعَباتُم يف َةَبِغار



 .اهيلخر ْنَع اهَتْلَأَسو ٍباحّرَّتلاِب اهُتاوَحَأ اهُنكَبْمتْس

 َنُهَربْخُت ْمَل اهّنِكل ءاًرْضَقو ٌةئيفَس ْتَأَر اهّنَأ َّنُهَل ْتَوَكََف

 يِطاَّشلا ىلإ اهَدْحَو ُدَدَرَتَت ْتَدَحَأَ .ريمألاو ٍةَفِصاعلا َةَّضِق

 اهِتَميدَح ىلإ ُدوعَتف .ُةارت ال ْنِكل َريمَألا ىرت ْنَأ دل

 ُهَلْوَح اهْيَعارذ ًةَعِضاو ىتّقلا ٍلاثْمي مامأ ُفقَتو ةنيزَح
 .ريمألا َلْوَح اهُيعار ٌعَضَت اهّنأكو



 َيِفْحُت ْنَأ ىلَع ٌةَرِداق ءاريخأ ءرخببلا ٌسورَع ْذُعَت ْمَل
 ةرش و 5 ا نا 5 2 3

 اهتربخأ .اهلك ٍةَّصِقلاِب اهتاوخأ ىدخإ ثربخأف .اهئْزَُخ

 ِهِذَه ثئاكو .ريمألاو َِئيِفّسلا ماطخو ٍةَمِصاعلا َةَّضِقِب
5 ٍْ 
 نس ب َنْيَأ فرعَتو زيمألا َوُه ْنَم ُفرْعَت ٌتخألا



 .ريمألا ٌرْضَق م هيك اقع ثلا :ثاريمألا تّدِهعْص

 مِلالسو َحيِباصَمو ٍتافّرّشو ِةيِلاع َدِفاوَت اذ ءاَعيِدَب اًرْصَق ناك

 يف ام َنْحَمْلَي ْنَأ َنْعَطَتْساَو .ةنولُم ٌرِئاتَسو 3 ةَّضيرع ةّيِماخُر

 (معانو ِنّيَل) ريَئو ِثانأو ٍةَعساو ٍفَرُع ةيرقللا ليد



 ىلإ ةدوتت ةّريخّصلا ةريمألا ترك ميلا َكِلَ ثُم

 .ٍبيرَق ٍناكَم ْنِم يلا تقارتو كوخ وذ ٍرْضَقلا

 ُعَمْسَتو كريغَص اَقَرْوَر ُبَكْرَي هارت هانايخأ ءثئاكو

 ٌرْعْشَت ثكاكف ُْنَع َنوئَّدَحَتَي ِهِلْوَع ْنِم كامشألا يداّيَص

 .هتايَح ِذاقْنِإ نم موي َتاذ ْتَنَكَمَت اهّنَِل ٍةميِظَع ٍةداعَسب



 دم 5ع و
 ٍَّشَي ىلإ َلّوَحَتَت ْنَأ ٌةَريعّصلا ِرْحَبلا ورع انت

 ْمُهَّنَأ ثّظحال ْدَقَف .ِرْضَقلا ٍناَكُس ْنِم اًدْزَف ًنوكت ْنَأو

 اهتاوحأ ُلَأَسَت ثئاك .ًةَريِثَك َءايْشَأ اولَعْفَي ْنَأ ىلَع َنورداق

 ىلإ تعلم .اهوع نول ٌدحك ال نول كري يئن
 1 :اهل ٌتَلاقو ءِرْحَبلا

 «؟اوقِرَغ ام اذإ اّلِإ ضْرَألا ُناَكُس ٌتومَيالأ»

 ُثومُت امك ءنوتومَي ْمُهّنِإ ءال» :ُةَّدَجلا ِتّلاقف
 0 2 ديور ع ف هى ع «# سك ع6. عم و

 يلاوَح شيعت نحن .انتايَح نِم رّصقأ ْمِهَتايَح نِكل .نحت

 .رْخَبلا يف ِدبَر ىلإ ُثومت َنيح ُلَّوَحَتَو هِدَبَس ِةَباْئالَت
 ُدَعْصَت َنوتومَي َنيحو «ٌحاوزَأ ْمُهَلف ضْألا ُلْهَأ ان

 «.ٍديعَب عئار ملاع ىلإ ْمُهَحاورَأ
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 ىلإ ُلّوَحَتَأ ينتَْل» :ةَريْعّصلا ٍرْخَبلا ُسورَع ْثّلاق

 اوذخو «ْمِهِحورَك اًحور ينوطغأ !دحاو موَيِل ولو رشي

7 5 5 
 («!ةثامثالثلا ىتاونَس ىنم



 ةقيرط َنِفرْغَت لَه ءيَّدَج» :ِنْزْحِب تَلأَس م
 «؟اًحور اهب ُبِيَتْكَأ

 ِكَّبَحَأ ولف !ًةَقيرَط ُفرْعَأ ْمَحَن١ :ةدجلا :فياجأ

 ُرَعَبلاف .َتْدْحَي ْنَل اذه َّنِكل .رَمَب ىلإ َنيِلَّوحتَت ٌناسْنِإ

 «.انويُذ ْنِم

 ْفنَحُي ْمَلو .ةَريغَّصلا ةَريمألا ٍنْرُخ يف َكِلَذ داز

 .اهُدِلاو اهماقأ يلا ٌةَجِيِبلا ُّيِلملا ةَلْفَحلا اهِنْرُح ْنِم

 ٍلّضَقُملا اهناكم ىلإ ْتَبََدو اهِفَصتْنُم يف َةَلْفَحلا ِتّكرَت

 ىرت ثاكو .اهيْفَت ىلَع ُرَّسَحَتَت ْتَسَلَجو ةَقيدَحلا يف

 ِةَيْؤُرل اًقْوَس ُدادْرتَف ءاهِقْوَف ْنِم ةيلاع ٌرْمَت ِنْمَّسلا حابشأ
 .ميسّولا ريمألا

ِجاّسْلا ِةَيْؤُرِل ُبَهْذَأو «صقرلاِب يتاوَحأ ٍلاْعِشْنا َةَصْرُق
 ( ةَر

"5 
 ديجسلكم





 ْنُكَت ْمَل اهّنأ َرْيَغ ةَرِحاَسلا ُشيعَت َّنْيَأ ٌفِرْعَت تناك

 ْنَأ اَلَو اهْيَلَع ناك .ةقاش هَلْ كاف طق َكانُم ىلإ ْتبَمَك ْدَك

 نم ٌةَباغ موقت ثّاك ءعَمْتَتْسُملا َكِلَذ ءارَو هَرِحاَسلا ِرْضَق

 ناكملاب ّرم اذإف .ةَكَرحَتُم ةَعيفَر ةليوط ٍناصْعَأ ٍتاذ ٍراجْشَأ
 ثّقاخ .ِهب ْتَكَسْمَأو ِهْيلِإ ُناصغألا َكْلِي ْثَدَتْما ّدَحَأ

 َّنِكل ءاهيبأ ِرْضَق ىلإ ُدوعَت ثّداكو ةَريْعَّصلا ِرْحَبلا ٌسورَع
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 ُحَبسَت اهّقيرَط ُتَعَباتو ءاهسأَر وَ َُْملو ٌليوَطلا اهَرْغَش

 .ةقاشرو ٍةَفِحِب د ٍراجْشَألا َنْيَ 0

 ةَلوَح م 0 «ماظعلا ص ايم هَ ِةَرِحاَّسلا ٌتْبَي ناك

 ةقلاج ولالا فتتاكو ,ةخينقو يقف وياخ انا ريش

 .اًمْحَض اًَعَدْفِض ُبِعادُت اهتّيَي يف

 ِتْنَأف .يل ِكِتَرايِز َبَبَس ُفرْعَأ» :ُةَرِحاَسلا ِتّلاق

 ِتْنَأ .ِرَمَبلا ٍناقيس ْنِم ٍنْيَقاس ِكِلْيَدب يلِدْئَتَْت ْنَأ َنيِديرُت
 .ناقاس كَل َناك اذإ ُميسَولا ُريمَألا ِكّبِحُي نأ َنيلْمْأت !ٌاقْمَح
 «.ناقاس ِكّل ٌنوكَيَس ءلاح ٌلُك ىلَع



 ِتَعَقْوَأ اًَدج َةَيِلاع كاكيش ةحانثلا تكف

 كيطغأس !يعّمْسإ» :ثلاق مث .اًضرَأ ْمْخَّضلا َعَدْفّصلا

 َنيِسِلْجَتو «يِطاَشلا 5 ص ةئيذُحأت دّّيرخس اًبارَش

 لّوحَتيو ِنْيَمْسِي ىلإ كلَ قَشْف كتيبَرْفَو ِةَرْخَص ىلَع

 ِكُمِزالْيَسَو ءاَديِدَش املأ َكِلَد كك ُتبَسْيَس .ِنْيَقاس ىلإ
 «.كٌدِعاسُأ ينإف ملدا َنيِلَمَحتَت ِتْدُك اذإ .ٍتييح ام ُمكألا

 ْمَحَن١ :ريمألاب ُرُكَفُت َيْهَو ءرْحَبلا ٌسورَع ْتَباِجَأ

 «! ُلَمَحَتَأ ين ْمَحَن

 ىلإ َنيِلَّوَحَتَت ةَعاس ُهّنَأ يِرَّكَذَت» :ٌةَرِحاَسلا ِتَلاق

 هنو حب سورع ىلإ ًةيناث َلّوحّنلا يعبطتْسَت نلف ِرَشَب
 صرتي ذو «حود كَ َنوكي نلف ُريمألا ِكْجَوَرَتي ْمَل اذإ
 كلت دَبَ ىلإ َنيِلَّوَحَتَت» َنيتومك ِكَرْيَغ انف ُريمألا

 خلا يات فاس
١ / 





 ) يطَح ب . رجس َكِلَذ َعَمو» :رْخَبلا ٌسورَع ْتّلاق

 9 ينال ْنأ اّلِإ َنآلا ِكِْيَلَع ام» :ٌةَرِحاَّسلا ِتَلاقف

 ْيَع لَمْجَأ ِكْنِم ٌديرأ .ٌيِرْخّسلا ٍبارَّشلا ََمَت
 «!َق م

 !يتْوَص َنيِديرُت» :ُةَريَّصلا ٍرْحَبلا ٌسورَع ْثّلاق
 (؟ٍتْوَص ِرْيَغب ُتْنُك اذإ ٌريمألا يُيِحُي فْبَك نِكلو

 ٌرخسو :كلالذو كءاهب ىلمْعَتْسإَ :ةَرِحاَسلا ِتَباجأ

 ْ 1 كلنتيع

 ْتّرْطضاف ايف اًبُح َريمألا بِحُت رْحَبلا ٌسورَع تناك



 َتارَّشلا هيف ْتَلْغَأ كّريِبَك اَرُْدِق ٌةَرِحاَسلا ٍِتَّدَعَأ

 ِسورَعِل ُهْنِم ْتَمّدَقو .ٍرْوَلبلاَك اًيفاص َحَّبْصَأ ىّتَح ّيِرْحَّسلا

 اهّنَأ رْحَبلا ُسورَع ْتَّسَحُأ ِةَظْحّللا َكْلَي يف .ًةَجاَجُز ِرْحَبلا

 يِرْحَّسلا ٍتارَّشلا ةَجاجُز ُْتَلَواَنَت .مالكلا ِنَع 0

 راجشألا ٌناصْغَأ لواَحُت ْمَلف َبِعْرُملا ةّباغلا َرْبَع ْتَحَبَس

 ءاهَضارِتْعا ٍرْمَبلا ٌتاناوّيَح تّلَواح الو ءاهب د

 ِدَي يف ٌيِرْخَّسلا ٍبارَّسلا َنم ًةفئاخ اهُعيمَج تاك ْدَقف



 2ك
 ٌةاَنْطُم َراونألا ِتَدَجَوْف ءاهيبأ ٍرْضَق ىلإ ْتَلَّصَو

 اهّنِكل هاَدْرَم اَدْرَق اهّلْمَأ َعّدَوُت ْنَأ ثَدارَأ .اًماين َميمّجلاو

 .مالكلا ِنَع ةّرجاع ناك

 اهتارخآ نم تخأ لك ةقيدخ خو ةرذز فطقتلإ
 ٌةَعرْسُم ْتَرادتشسا مث .هروقأو اهتْئَيب ئاهرَأْلا اهَرَكَدُتِ

 .ريمألا ٍرْضَق هاجّنا يف ُحَبْسَت ْتَدَتَأو

 ىلع ْتَسَلَجف مالا ةع ذأ ني زرت ِتَّلَصَو

 ْتّسَحَأ .ّيِرْخّسلا َبارَّلا ٍتَبِرَشَو ءٌيواَخّرلا مّلُسلا

 ناك ّيْعَولا ِتداَعَتْسا َنيحو .اههّيْعَو ْتَدَقَقو ٌداح مكب

 ُراهَتلا .علط دق



 ذك اهّلْيَذ ْثآَرف َقَمْهَلو ٍقَلَقِب اهِدَسَج ىلإ ْتَحّلَطَ

 اهْيلَع يِمْزَي اًدَحَأ َّنأ ْتسَحَأو .ِنيتقشَر يقاس ىلإ | َلَّوَحَت , 1

 .اهيناج ىلإ ٌففِقاو ٌميِسَولا ريمألا اذإف ءْتَحّلَطَتَ ٌءادِر

 يع ىلع ْتَرِدَك امف ءاهِدّلَبو اهسفك ْنَع ديمألا اهلا

 .ماستنإلا



 ْتَدَب .ةَليمَج اًبايث اهل َمّدَقو هَرْصَق ٌريمألا اهلَتْدَأ
 ىدبأو ةَديدَجلا اهبايث يف د 0 ٍرْحَبلا ٌُسورَع

 ٌةئيزع ثئاك اهّنِكل .ةَقِيْسَّرلا اهِتيْشِِب ْمُهَباَجْعِإ ٌعيمَجلا

 ِتانَب ىدخإ ْتَكَسْمَأ َنيحو .مالكلا ىلع ةيق ُرِدْقَت ال هنأ

 اهّنأل اَنْرُخ ِرْحَبلا ٌسورَع ثدادزا تََنَغو اًدوع ِرْضَقلا

 .ٍتاوْصَألا َلَمْجَأ ّناك يذلا َقيِقّرلا ٌبْذَعلا اهّتْوَص ْتَرَكَذَت

 كيورت ذات يفز ثقل ثا ذا ةيس زل
 اهَلْوَح ُعيمَجلا تلا .َنُهَصفَر َنُهُكِراشُت ةَريغَّصلا ٍرحبلا

 ام ْمُهَرَْكَأ ناكو .َعيِدَبلا ٌرِحاَّسلا اهّصقَر َنودِهاَشُي

 ةق نتكاناءايلاشو. اهني "تزتلا .يذلا .ةننقت ديمآلا

 يف ُهَعَم اهدا اع ُمانَت ًةَرِواجُم َةَفْرُغ اه َّدَعَأو



 ٍداهولاو ٍلابجلا َرْبَع هتالْحِر يفو هدايجلا ٍروُهّظ ىلَع ِهتاهرُ
 ٌلاوَط اهِنامِلْوُت اهامَدَق تناك .(ةَصِفَخْنُملا ىضارألا)

 .اَدَبَأ يكتْشَت ثئاك ام ْنِكَل ةَرِحاَسلا اهل ْثآَبَت امك ِتْقَولا



 ِرْضَقلا جراخ ُلَلَستت ٌةَريْغَّصلا ِرْحَبلا ٌُسورَع تناك

 َلِسْفَتِل يِطاَشلا ىلإ ُبَهْدَتو «ٌيمجلا َمانَيْنَأ َدمَ دليل َّلُك
 اهكَرْسأ ُرَكَدَتتو ءاملا يف ٌُظْنَت ثئاك خبل ءام يف اهيمَدَك
 .رْخبلا ٍقامْعَأ يف اًديعَب شيعت يلا

 ِبْلَك ْنِم ُسْمَكلا اهُتاوَحَأ ْتَدِعَص قَلْيل تاذ

 .كانُه َةَسِلاج اهئْذَجَوف ءريمألا ٍرْضَق ْنِم َنْبرَْاو ِرْحَبلا
 ءاهقارفل ٍديدَّشلا َنِِنْرُح ْنَع اهئزبخأو َنهيدْيأب اهل َنْحَّولف
 .اًعومُد اهّيْيَع يف َنْيََرو

 َنْرَضْحَأ هد هرم .اهِتَرايِزِل نيني جابَص ّلُك َنْرِصف
 َّنُكو .َنُهابَأ َّنُهَعَم َنْبَحَطْصا قرشأو نُهَتَدَج ّنُهَعَم

 .اقبق كوقال نيل زل عوف ثاعر دبق علل



 سورتي اًباجُعِإ ُدادْرَي مْوَي ّلُك يف ٌربمألا ّناكو

 ُهنِكل .ٍلامجلا َةَعِيار اهارّي ناك .ِةَريغّصلا رْحَبلا
 .اهي جاوزلا يف ذم ركَمي 3 2 هس 3

 ٌتْبَِو كيم تقطَح دق ءاجع ةقصاع ثناك ف

 ىلَع يسْفت ُتْدَجَو يِبْعَو ْتْدَعَتْسا ّنيحو .يْعَولا ِنَع
 ىسْنأ ْنَل .يتايح ْتَدَقْنأ يلا ٍةانَلا ٍبْناج نر خبلاو طاش

 ُددْمَأ يلا ايندلا ف ٌةَديحَولا ةاتَملا اَهَّنِإ .اَدَبَأ ًءاتَملا َكْلِت

 ل



 يع قخجب فشلا رثخا :قورغ .ققعأ
 ُةئايَح ُتْذَقْنَأ يلا انأ ينَأ ْملْعَي ال ُهَّنإ) :اهِسفت يف ثلاقو

 تيل نتا ”اةلاتخا نإ خ 8 3



 ٌدِعَتْسَي ٌريمألا َّنَأ ِمْوَي تاذ ِرْحَبلا ٌسورَع ُتَعَِس

 ّلاق .تاريمألا ىدخإ َلباقُيِل ٍةَديعَب ِةَئيدَم ىلإ رَمَّسلِل

 .ةَريمألا َكّْلِي َحّوَرَتَأ ْنَأ يادِلاو ينم ٌديِرُي' :ُريمألا اهل

 ٌدِجَأ ال تْنُك اذإف .ينَدَقْنَ يلا ةاتّملا ُهِبْشت ال اهّنكلو

 اهَتيِهبْشُت ِكّنَأِل ِتْنأ ِكَجّمَرتأ نأ ُلّصَقَأ ينإف َةاتَقلا َكْلِ
 اهي يرد

 اهْيَلإ َدوعَي ْنَأ ْتّنَمَتو ءاَنْرُح ِرْحَبلا ٌسورَع ْثدادْزِإ

 .ةتايح ْتَّدَقْنَ يتلا ّيِ اهّنَأ ٌةَربخُتل اهُنْوَص



 .ةَديعَبلا ِةئيدَملا ىلإ اهب اوِهّجَوَ ةَيِفَس عيمَجلا َبِكَر
 نهِيْحَأ ةَيْؤرل هليل ّلُك َدْدَعْصَي رْخبلا ُسِئارَع تاكو

 الو َنُهُمّلَكُت الو َّنُهَل حّولُتو اهل َنْحّوَكِيَف ٍقَرِفاسُملا

 .ةئيزح هنأ َنُهَرْخُت ْنَأ عيطتشت
 اهَئاَكُس اودَجَوف َئيِدَملا ىلإ اًريخأ اولَصَو

 مو ه1

 ُهْوَأَر نيحو .ريمألل اًراظتتْنا ٍتاقّرُطلا يف َنيِرِشَتْنُم ْمُهّلُك



5 
 ْمُهَْل ديمألا َتَّقَتْلِإ .َنوفِتْهَيو ْمهيِدْيأب هَل َنوحّوَلُي اوذَحأ

 يلا ةليمَجلا ِةاَتَقلا َهْجَو عومُجلا َنْيَب َحَمَل هَْجَك

 رظتو ءاهيلإ عّرشأف دقن اهّأ نطو ٍيِطاَشلا ىلَع اهآَر
 «!يتايع ِتْذَقْنَأ يلا ٍتْنَأ» :اهل لاقو اهْيَتْيَع يف

 :ٌلاقو ءِرَْبلا سورع ىلإ َتَقَتْلا ُّ
 8 لم فا ؛4 وثوم و هع

 .ىرخأ هرم ةانَقلا ِهْذَه ىرأ ْنَأ ملخأ تنك ام»



 .قرعَتي ذاكي اهبلكي ةيعّصلا علا سورغ ثّسَحَأ

 .اهرْيَغ ٍةاتَمب لا ُعَفََي َمْوَي ثومك هنأ ُمَلْعَت تناك

 .ٌةَديعَس اهّنَأ ْتَرَهاظَت َكِلَذ ّعَمو

 ْنِم ٌُريمألا بّلطو .جاوّزلِل ُتادادْعِتْسإلا ِتَكَمَتْك
 َلوْحَتف ٍسورَعلا ٌةَفيِصَو ثوكت نأ ةَريْغَّصلا ٍرْحَبلا سورع
 َهَّجَوَت «جاوّزلا َدْعَبَو .اهءارّو ٌريسّتو ِسْرْعلا ٍبْوَن َلْيَد اهل

 ٌةيريرع ٌةمْيَح اهو ِنْيَسورَعْلِل هيقأَو َةَئيِفَّسلا ىلإ ٌعيمجلا

54 



 أدبو ُكنّولُملا ٌحيباصملا ٍتَعيضأ مالا َّلَح َنيحو
 «َنوصقزَيو َنوحَرْنَي يمجلا َدَحَأ .سْرُعلاب لافتخالا

 ِتََّتلا َمْوَي اهْئَدَماش يلا ةَلْفَحلا رْحَبلا ُسورَع ْتركَدَتف

 «ٌميمَجلا مانو ُةَلْفَحلا ِتَيَتْنا ِنَأ َدْعَبو .ِةّرَم َلَوَأ َريمألا

 اهَسْفَت ْتَدَنْسَأو ةَيفّسلا ِرْهَظ ىلإ ٍرْحَبلا ٌُسورَع ْتَدِعَص
 اهّنأ ْمَلْمَت ثئاك .ءامَّسلا ُلمأَتَت ْتَدَحَأو ءاهجايس ىلإ

 ا ا 0

 هه



 فابحئاتم قلك كو ءاملا ةواابتاوكأ توي قادت

 :ِرْعُذ يف اهل َنْلُق رْعَّشلا تاصوصُقَم

 _ِ عرس 6 مودم هاو كي ك4 بعدل دري
 .َنيتومّتَس ِكّنأو َحّوَرَت دق َريمألا نأ ٌةَرِحاَسلاانْنَرَبُخ 0
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 كنف .ةّيِرْخَّسلا ٍنيْكَّسلا ِهِذَهِل اَنَمَث انّرْعَش اننُك اهانيَطْعَأ



 ةيزاث ٍتْلَّوَحَكو ءِرْخَّسلا ٌرَتَأ ِكْنَع لاز َريمألا اهب ِتْلَتَ ْنِإ

 «.ُسْمَّشلا َقِرْشُت ْنَأ َلْبَق يعِرْسأ .ٍرْحَب سورَع ىلإ

 ْتَلَحَدَو َنيْكّسلا ُةَريغّصلا ِرْحَبلا ٌسورَع ْتَلَواَنَ

 «َنيكَسلا ِتَعقَرو َِْلِإ ْثرظَ .ِتَمْيَح يف مِئَتلا ريمألا ىلَع
 ٍتَمَرو ٌةَعِرْشُم ثوادتسا ٍلَب كثفت نأ غَسسَت مل اهنيك

 .ِةَقاَرَب 0 يلا ِءاملا يق ذيتفلا و



 شورع ْتَّسَحَأَف «ُِرْفُت ْثْأَدَب ْدَق ٌسْمَّللا تناك

 يف ُهَدَرَتت ًةييرَغ َةَبَدَع اًناوضأ ْتَعِمَسو ءاهيفِدي ٍرَْبلا
 اهّلْوَح ْثأَرو ءىلْعَأ ىلإ اهُمَقرَت ِدْيَأِب ْتّسَحَأَو .ِءامّسلا

 :ةديرف ةرداس كاوا

 :اهلزع ن4 كلاق تاكا ىلع زواق اهنأ ثركش

 «؟انأ ني ؟ يِنُعَفْرَي يذلا ِنَم١

 كّذخأت ءيلوهلا ىراذع ٌرْخَن» :تاوضألا تّباجأ

 .انل الو «ٌحاوُرَأ ِرْحَبلا َسِئارَع اي َّنُكَل َسْيَل .انِتاوَحَأ ىلإ

 انيق اذإ اًهاوزأ نسيتك .كوهلا ىرادغ ودك هاك

 يف لافطألا سول فيلل عيسللا لمان رت يامغأي

 «ٍساّنلا د داعسإل ٍراهْزَألا يف ٌرْطِعلا نرد قّراحلا ٍدالبلا

 انيكَراش اذإ .ضْرَألا يف َنيِبَّدَعُملا َدِعاسُت ْنَأ ُلواحُتو

 «.اًحور َنيِبَِتْكَت ْدَقَف ماع ٍةَئانالَث رْيَخلا ٍلامْعَأ يف





 ٍنْيَئيِرَح ُةسورَعو ةيآلا ذا قيقا ِرْهَظ ىلَع

 .مالكلا ىلَع ُرِدْقَت ال يلا ٌةليمَجلا ٌةاتَلا ِتّقَتحا دف .اًدج

 :ثيهذ ةرئآ قرع اهقئاكو كلا ةام نالكأتي ذأ

 ِءامَّسلا يف ٌرْبْعَت َيِهَو َةَريَّصلا ٍرْحَبلا ٌسورَع ايري ْمَلو
 ةيحشلا ىدخإ تفلح

 هم
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 درولا ةرمحو جلثلا ضايب -

 شحولاو ةليمج -
 اليزالتس -

 هتطقو يزمر -
 ةجاجّدلاو لاتحملا بلعّتلا - +

 ةريغّصلا

 ةريبكلا ةتفللا - ١
 تكلا هيفا لاا -

 ناديعج- 4

 6 معا دج حم

 ثالثلا تازنعلا ١١-
 ةمزجلا وبأ ملا ١7
 ةمئانلا ةريمألا - ١

 لزنوبار -5

 يبل ِرعَّشلا تاذ ١٠6
 ةثالثلا بابذلاو

 ءارمحلا ةريغّصلا ةجاجّدلا -

 ةيلوصافلاو ماس ١١-
 لوفلا ةّبحو ةريمألا -

 ةّيرحّسلا ردقلا

 عدفٌضلاو ةريمألا ٠١
 ّيبهّذلا توكتكلا ١

 رورغلا يلا
 نير رفراع

 ةعبّسلا نايدجلاو بئذلا -1 5

 بيرغلا رئاطلا 5

 ويكونيب -7
 ريِغَّصلا اموت -7107

 روطاربمإلا بوث -8
 ةريغّصلا رحبلا سورع -

 للا ةزولا ٠

 فيّرلا رأفو ةنيدملا رأف ١"

 ةّريهُز "7
 ةباغلا قيرط 8
 لبا ريسأ "5
 ريغَصلا طاّيخلا -"ه

 ٌزوإلا ةيعار 5
 حتا ةكلم -/
 ةبيجعلا ةبلعلا -"8
 رانلا رئاط -*9

 دّرمرلا ةنيدم ٠
 ناحلألا ريمأ -4


